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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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N 2008:05/2014/410 14-3163

Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna

Yttrande över Energimyndighetens förslag till ändring av
föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till
energistatistik (STEMFS 2006:1)
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt sett låga
administrativa kostnader. Förslaget tillstyrks.
2. Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
På grund av att egenproducerad el från nätansluta elproducenter ökat har Statens energimyndighet
(STEM) konstaterat att ett behov har uppstått kring statistik och fakta om hanteringen av el från
solcellsanläggningar. STEM har därför utarbetat ett förslag om ändring av Statens energimyndighets
föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1).
STEM föreslår därför att elnätsföretag ska rapportera om de har inmatningspunkter från
solcellsanläggningar hos elkunder i sina elnät, och om så är fallet hur stor den sammanlagda installerade
effekten från dessa anläggningar är. Inrapporteringen ska ske i samband med den årliga statistikrapporten
företagen inkommer med. Slutligen föreslås också att den årliga rapporten ska komma in den 31 mars
istället för den 30 april.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
De föreslagna förändringarna kommer enligt förslagsställaren att påverka 170 elnätsföretag. Det anges att
den genomsnittliga tiden för företagen att ta fram informationen och besvara frågorna uppgår till tre timmar.
Lönekostnaden för administrationen anges vara 500 kr per timme. Den administrativa kostnaden förslaget
beräknas ge upphov till uppgår således till 255 000 kr per år eller 1 500 kr per företag och år.
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Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt sett låga administrativa
kostnader för berörda företag och tillstyrker därför förslaget.

Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen innehåller en beskrivning av syftet och vad man vill uppnå. Berörda företag och
såväl administrativa som andra kostnader för dessa redovisas. Det anges att inga alternativa lösningar
finns men av remissen framgår att förslagsställaren har utformat reglerna på ett sätt som begränsar den
information företagen måste inkomma med samt som underlättar det sätt på vilken informationen ska
inkomma. Reglernas överensstämmelse med EU-rätten behandlas liksom tidpunkt för ikraftträdande,
konkurrenseffekter och att ingen särskild hänsyn behöver tas till små företag.
Utifrån det angivna finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 19 november 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Eleonor Kristofferson och Sten Nyberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Nils Edvall.
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Ordförande
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Föredragande
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